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PRODUCTS   FOR YOUR PHARMACIE

The All-in-One solution for your pharmacy – the Touch video-wall. 

Our touch video-wall combines the technologies of both the touch digital-shelf and the video presentation wall, to create 

a new cutting edge, high-end product for your pharmacy. Using super bright, non-touch videowall displays with just 

3.5mm frame width between each display, it is possible to present crystal clear videos, adverts and offers, up to an area 

of 12 displays wide. In adding a multi-touch frame around the perimeter of the videowall, we bring additional touch 

functionality across the entire surface – up to 40 hands working on the display area at the same time! 

All the functions of the touch digital-shelf used together with the presentation power of the video-wall. 

Multitouch Counter-Display – 

prihodnost komunikacije o farmacevtskih izdelkih.

Običajna storitev in konvencionalne postavitve prodajnih pultov postajajo stvar preteklosti. Multitouch Counter-Display – storitve 

digitalnih polic, ki vašemu podjetju omogočajo načrtovanje in izvedbo prožnejših prodajnih pristopov, tako pri izdelkih na recept kot 

pri maloprodajnih izdelkih. Imajo pomemben vpliv na finančni uspeh vašega podjetja z optimizacijo stroškov in procesov skladiščenja. 

Če povežete svoje digitalne police s sistemoma EPOS in ROBOT, si zagotovite nove možnosti načrtovanja in postavitve vaše lekarne 

glede predstavitve in raznolikosti izdelkov. Izboljšajte in optimizirajte celotno izkušnjo vaše storitve za stranke, tako da integrirate 

zaslonski program, informacijske točke in samopostrežne terminale na vseh področjih vaše lekarne. Dvignite se nad konkurenco in 

strankam ponudite resnično nepozabno doživetje.

Ponudbe izdelkov in oglaševanje – še naprej sodelujte s svojimi strankami.

Predstavite oglase, ponudbe, videoposnetke in informacije svojim strankam. Vsako predstavitev je mogoče aktivirati, tako da se 

bo pojavila med prodajno neaktivnostjo ali zvečer po zapiranju. Oblikujte lastno grafiko in jo dodajte v osebno mapo, in že v nekaj 

minutah vam bo oglas na voljo ter pripravljen za aktivacijo na izbranem zaslonu in v izbrani prodajalni. Možnosti za povezovanje 

in nadaljnje komuniciranje z vašimi strankami so neskončne.

IIndividualnost s prilagodljivostjo – prožna, intuitivna in nezapletena.

Za delo z našo programsko opremo ne potrebujete diplome iz računalništva. Vse vidike videza vsake digitalne police lahko prilagodite 

svojim potrebam. Standardni paket vključuje širok nabor sezonskih slik in grafik. Druga možnost je, da naložite svoje in s stvarmi 

greste še ta dodaten korak. 

»Založite« svojo digitalno polici z izdelki po vaši izbiri. Svoje izdelke lahko iščete po kodi ali imenu. Izberite velikost paketa za 

predstavitev in izdelek preprosto »povlecite in spustite« na njegovo mesto. Vaša digitalna polica bo takoj sinhronizirana z vsemi 

ostalimi zasloni vaše lekarne.

Ohranite nadzor nad vsemi lekarnami – en račun, več lokacij.

Upravljate več lekarn? Želite ohraniti nadzor nad predstavitvijo vaših izdelkov? Naša programska oprema vam omogoča preprosto 

upravljanje z vsemi vidiki. Prevzemite nadzor nad prikazanimi izdelki, oglasi in predstavitvami ter do minute točno prilagajajte 

cene izdelkov.

Orodje za konzultacije

Naše orodje za konzultacije, razvito v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki 

na tem področju, omogoča vam in vašemu osebju osredotočeno in učinkovito 

svetovanje in konzultacije na najrazličnejših zdravstvenih področjih. Enostavno 

razumljiva grafika vas vodi do vaše "končne police" in do za vas individualno 

izbranih izdelkov. 

Na voljo je več kot 150 predhodno določenih kategorij polic, ki jih lahko začnete 

takoj uporabljati.

Vzdrževanje zaupnosti.

Zaslon lahko integrirate na prodajni pult in strankam omogočite večjo 

zaupnost pri svetovanju. Zaslone je mogoče integrirati v vse vrste pohištva, 

pri tem vam bo v tesnem sodelovanju z vami pomagala naša izkušena ekipa 

strokovnjakov in vam pomagala najti rešitev, ki natančno zadovoljuje vaše 

potrebe.

Informiranje – Naročanje – Tiskanje.

Namestite informacijske terminale za kupce in osebje v druga območja lekarne. 

Predvajajte videoposnetke in nasvete za potovanja in zdravje. Razširite paleto 

izdelkov, ki jo nudite kupcem, še posebej na področju kozmetike. Natisnite 

račune za naročene izdelke, ki bodo prevzeti ali dostavljeni kasneje. 

Integrirajte kartice zvestobe s plačilnim sistemom in ustvarite hitre storitve 

za dostavo pomembnim kupcem.


